
 

Produktark 

Nuance® Dragon® Anywhere Mobile 

Få mobil dokumentasjon gjort ... 
fra hvor som helst. 

Lag dokumenter av hvilken som helst lengde og redigér, 
formatér og del dem direkte fra mobilenheten din – 
enten du er på et eksternt kontor, besøker kunder eller 
avslutter arbeidsdagen på en lokal kaffebar – med 
Nuance® Dragon® Anywhere Mobile mobil diktering av 
profesjonell kvalitet  

For fagfolk som jobber utenfor kontoret, slutter ikke papirarbeidet når du er 

borte fra skrivebordet. Faktisk er ansatte på farten ofte belastet med tyngre 

dokumentasjonskrav – skjemaer, rapporter og annet. Denne 

dokumentasjonen kan være tidkrevende, spesielt når du ikke har de riktige 

verktøyene for hånden. Dragon Anywhere Mobile gjør det enkelt å lage 

detaljerte og nøyaktige dokumenter, fylle ut skjemabaserte rapporter eller 

fullføre annet papirarbeid – direkte på din iOS® og AndroidTM smarttelefon 

eller nettbrett mens du er på farten. Og når det er synkronisert med Dragon 

for Windows®-klienter eller tynnklient arbeidsstasjoner, kan arbeid som er 

påbegynt i felten sømløst fullføres på kontoret. 

Maksimer produktiviteten mens du er på farten. 
 
Forbedre mobil dokumentasjon 
Den skybaserte stemmegjenkjenningen i Dragon Anywhere Mobile betyr at 
du kan diktere kontinuerlig, uten tids- eller lengdebegrensninger. Når det 
er fullført, er det enkelt å dele dokumenter og rapporter via e-post eller 
populære sky-baserte delingsapper, som Dropbox® og Evernote®*.  
 

Lag skjemabaserte maler for å fremskynde feltrapportering 
Ved å bruke Dragon Anywhere Mobiles automatiske tekstfunksjon er det enkelt å 
lage utfyllbare skjemaer, for eksempel et klient registrerings skjema, med bare 
noen få trinn. Når den er opprettet, kan du navigere fra felt til felt ved å bruke 
enkle tale-kommandoer og fylle ut alt innholdet med stemmen. 
 
Rask og enkel redigering – alt med stemmen. 
Dragon Anywhere Mobile har blitt forbedret til å inkludere de kraftige 
stemmeredigerings- og tilpasningsfunksjonene mange har lært seg å dra nytte av 
fra Dragon på Windows-klienter. Nå er det enda enklere å ikke bare lage 
detaljerte dokumenter, men også redigere, endre og formatere dem – alt med 
stemmen. 
 

Forbedre rapportdetaljer og spesifisitet. 
Dragon Anywhere Mobile leverer optimal gjenkjennings dikterings nøyaktighet 
rett etter installering, uten nødvendig opplæring. Det er ikke nødvendig å tyde 
håndskrevne notater eller prøve å huske detaljer fra flere timer siden. Diktér i 
sanntid for å sikre nøyaktig rapportering. 

UMIDDELBARE FORDELER 

— Eliminer etterslep av 

papirarbeid og lag dokumenter 

mens du er på farten 

— Del diktatet ditt med de andre 

enhetene eller kollegene dine 

via populære skybaserte 

delingstjenester 

— Lag dokumenter av alle typer, fra 

lange, detaljerte rapporter til 

skjemaer og raske kundenotater 

— Bruk enkle talekommandoer for å 

forkorte repeterende trinn 

— Kan skreddersys for å tilpasses 

dine behov 

— Synkroniser med Dragon 

Professional Anywhere, Dragon 

Professional Group og Dragon 

Professional Individual for sømløs 

produktivitet 

 

SYSTEMKRAV 

—  Kompatibel med Android 7.0+ 

telefoner og nettbrett 

—  Kompatibel med iOS 10.0+ 64-

bits telefoner og nettbrett 

(iPhone® 5+, iPod® touch 6+, 

iPad® 5+, iPad Air, iPad Pro 

eller iPad mini 2+) 

— Wi-Fi eller mobilnett forbindelse 



 

 

Produktark 
Nuance® Dragon® Anywhere Mobile 

Øk mobil produktivitet med tilpasning og personalisering.  
Få fart på opprettelse av dokumenter og øk produktiviteten ved å modifisere og 
tilpasse Dragon Anywhere Mobile til brukeren. Man kan for eksempel tilpasse ord 
for nøyaktig gjenkjennelse av spesifikke bransjebegrep du bruker daglig. Eller lag 
enkle talekommandoer for å forkorte repeterende trinn, som å sette inn 
standardklausuler i dokumenter. 
 

Skybasert utrulling møter mobil frihet. 
Dragon Anywhere Mobile-server komponenten distribueres via Microsoft® 
Azure®-server infrastruktur. Løsningen kan også distribueres som en utvidelse 
av installasjonen av Dragon Professional Anywhere, slik at både ansatte på 
kontoret og på farten kan nyte friheten til en mobilapp på deres bedrifts iOS- 
eller Android-enheter. 
 
Arbeid på tvers av enheter, sømløst. 
Sømløs synkronisering på tvers av enheter eller den nyeste versjonen av Dragon 
for Windows-klienter betyr at du kan forbli produktiv uansett hvor arbeidet fører 
deg. Papirarbeidet kan startes ute i felten og fullføres på arbeidsstasjonen din, 
med den samme tilpassede dikteringsopplevelsen på hvilken som helst enhet. 

LÆR MER 

http://infoshare.no/programvare/talegjenkjenning/dpa.html 
 
* - Fungerer bare med iOS. 

About Nuance Communications, Inc. 

Nuance Communications, Inc. (NASDAQ: NUAN) is a technology pioneer with market  

leadership in conversational AI and ambient intelligence. A full-service partner trusted by  
90 percent of U.S. hospitals and 85 percent of the Fortune 100 across the globe, we create  

intuitive solutions that amplify people’s ability to help others. 
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